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Genealogia procesora

Przekaźnik
elektromagnetyczny

Lampa
elektronowa

Tranzystor Układy scalone Mikroprocesor

XIX wiek 1904 1947 1958 1971



Mikroprocesor (CPU – Central 

Processing Unit) jest 

sekwencyjnym urządzeniem 

cyfrowym. Wykonuje on bardzo 

szybko ciąg prostych operacji 

wybranych ze zbioru operacji 

podstawowych, określonych 

zazwyczaj przez producenta 

jako lista rozkazów procesora.



Procesor wykonuje następujące rozkazy:
• Kopiowanie danych
• Działania logiczne na bitach
• Działania arytmetyczne
• Skoki (rozgałęzienia) warunkowe i bezwarunkowe



Schemat logiczny procesora:

- Układy sterujące
- Arytmometr odpowiedzialny za operacje obliczeniowe
- Zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników



BU (Bus Unit) – odpowiada za współpracę procesora z pamięcią (ma 4 

niezależne magistrale; adresową, danych, sterowania i magistrale pamięci)

PREFETCH – w celu przyśpieszenia pracy procesora podczas fazy 

wykonania jednego rozkazu jest już wykonywana faza pobierania następnego 

rozkazu

IU (Instruction Unit) – dekoder odtwarzający rozkazy do wykonania przez 

procesor, czekające w kolejce

ROM (Read Only Memory) – pamięć wspomagająca dekoder UI, 

umożliwiająca dostęp do słownika tłumaczącego wykonywane kody 

rozkazowe na sekwencje operacji

EU (Execution Unit) – układ wykonawczy, do którego są przekazywane 

rozkodowane instrukcje



ALU (Arythmetic Logic Unit) – jednostka wykonująca operacje na 

liczbach stałoprzecinkowych

CU (Control Unit) – blok sterujący jednostką ALU

FPU (Floating Point Unit) – jednostka wykonująca operacje na 

liczbach zmiennoprzecinkowych

AU (Adressing Unit) – jednostka adresowa, która obsługuje m.in. 

pobieranie argmentów rozkazów

MMU (Memory Management Unit) – moduł zarządzania realizujący 

dostęp do pamięci fizycznej żądanej przez CPU



Schemat Intel Core i Intel I7
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Pamięć podręczna Cache

Pamięć podręczna (cache) pozwala na przechowywanie części danych
w pamięci o lepszych parametrach. Dzięki temu szybkość dostępu do 
części informacji jest znacznie większa. W dzisiejszych komputerach 

znajdują się 2 lub 3 poziomy pamięci podręcznej. 

W nowoczesnych procesorach wykorzystuje się co najmniej dwa poziomy 
pamięci podręcznej: L1 oraz L2. W większości pojawia się jeszcze jeden: L3. 

Wystarczy jednak już sam poziom pierwszy, by dostęp do danych był 
5-krotnie większy niż w przypadku pamięci RAM. Jednak ze względu na 

ograniczenia konstrukcyjne procesory nie mogą być wyposażone w dużą ilość 
pamięci cache. Zwiększenie pamięci podręcznej to również zwiększenie 

powierzchni, którą trzeba przeszukać. Tym samym czas dostępu do danych –
zamiast skracać się, może relatywnie wydłużyć.



Pamięć Cache pierwszego poziomu

L1 (level 1) – dla każdego rdzenia oddzielna, zintegrowana 

z procesorem, umieszczona wewnątrz jego struktury.
Przechowuje dane, które są aktualnie potrzebne. Dzięki niewielkiej

pojemności, czas dostępu jest bardzo krótki.



Pamięć Cache drugiego poziomu

L2 (level 2) – dla każdego rdzenia oddzielna, umieszczona  

razem z procesorem, w jednej obudowie układu scalonego.
Na tym poziomie przechowywane są dane, które mogą być potrzebne

za chwilę. Najczęściej są ściągane z L3 bądź pamięci RAM



Pamięć Cache trzeciego poziomu

L3 (level 3) – wspólna dla wszystkich rdzeni. Podobnie jak 

w przypadku L2, czas dostępu nie jest już tak ważny, dzięki czemu 
konstruktorzy mogą zwiększyć ich pojemność. Obecnie L3 wykorzystuje 
się do synchronizacji działania kilku rdzeni, dlatego też jest to pamięć 

niezbędna w przypadku procesorów wielordzeniowych.



Wśród aktualnie produkowanych procesorów obserwujemy dwa typy 
procesorów: procesory typu CISC (od ang. Compound Instruction Set 
Computer - komputery o złożonej liście rozkazów) oraz procesory 

typu RISC (od ang. Reduced Instruction Set Computer - komputery o 
zredukowanej liście rozkazów).

CISC – architektura procesora, w której występują złożone, 

specjalistyczne rozkazy, które do wykonania wymagają od kilku do 
kilkunastu cykli zegara.

RISC - liczba rozkazów została zredukowana do niezbędnego 

minimum. Wynosi ona kilkadziesiąt, podczas gdy w procesorach CISC 
sięga setek. Wykonanie wymaga jednego cyklu zegara, upraszcza to 

znacznie dekoder rozkazów.



Obecnie popularne procesory Intel i AMD z punktu 
widzenia programisty są widziane jako CISC, ale ich rdzeń 

jest RISC-owy. Rozkazy CISC są rozbijane na 
mikrorozkazy (ang. microops), które są następnie 
wykonywane przez RISC-owy blok wykonawczy.



Parametry procesorów

 CZĘSTOTLIWOŚĆ – określa taktowanie zegara sterującego 

pracą procesora.

 PAMIĘĆ CACHE – pamięć podręczna procesora, dzięki której 

skraca się czas wykonania rozkazów przez procesor. 

 NAPIĘCIE ZASILANIA – wartość napięcia zasilającego 
mikroprocesor.

 MNOŻNIK – liczba, przez którą mnoży się częstotliwość 

magistrali systemowej FSB (starsze procesory), w celu 
ustawienia częstotliwości procesora.

 MAGISTRALE PROCESORA – technologia komunikacji pomiędzy 
procesorem a pozostałymi komponentami komputera (HT, 
QPI)



Parametry procesorów

 POBÓR MOCY – moc, która jest niezbędna do zasilania 

procesora.

 TECHNOLOGIA WYKONANIA – szerokość ścieżek, z jakich 
wykonane są elementy struktur krzemowych układu. Im 
węższa ścieżka, tym trudniejsza do wykonania. W chwili 
obecnej standardem staje się technologia 0,09 mikrometra 
(mikrometr jest jedną tysięczną milimetra).



Magistrale procesorów

Magistrala - zespół linii i układów służących do przesyłania
sygnałów między połączonymi urządzeniami w komputerze. Za
pomocą magistrali mogą wymieniać się danymi jednocześnie co
najmniej dwa urządzenia.

Magistrala jest złożona z trzech współdziałających szyn: sterującej
(kontrolnej), mówi, czy sygnał ma zostać zapisany, czy odczytany,
adresowej (rdzeniowej), mówi, z jakiej komórki pamięci sygnał ma
zostać odczytany lub do jakiej komórki pamięci sygnał ma zostać
zapisany, danych - tą magistralą przepływają dane.



Magistrale procesorów

FSB (Front Side Bus) - magistrala

FSB jest magistralą równoległą

pracującą z prędkością płyty głównej i

umożliwiającą przesyłanie danych w

trybie półdupleksowym. Powoduje to

znaczne opóźnienia podczas wymiany

danych pomiędzy chipsetem a

procesorem, ponadto magistala FSB

pośredniczy w wymianie danych

między pamięcią RAM a procesorem

co dodatkowo spowalnia pracę,

zastąpiona przez QPI.



Magistrale procesorów

Łącze punkt-punkt oznacza bezpośrednią szynę danych

między dwoma podzespołami sprzętowymi np. AGP (Accelerated
Graphics Port) dla kart graficznych czy PCI-Express (Peripheral
Component Interconnect Express). Rozwiązanie takie znalazło
zastosowanie w budowie procesorów, w postaci magistrali HT
(HyperTransport) dla procesorów AMD oraz QPI (QuickPath
Interconnect) dla procesorów Intel. Każde połączenie jest
wykorzystywane tylko do jednej transmisji – z pełną przepustowością.
Łącza punkt-punkt mają z góry wyznaczonego nadawcę i odbiorcę
danych. Nadawca nie musi opatrywać wysyłanych pakietów danych
adresem odbiorcy.



Magistrale procesorów

INTEL QuickPath Interconnect - szybkie łącze typu Point-to-Point

wprowadzone w listopadzie 2008 roku, będące odpowiednikiem i odpowiedzią
Intela na HyperTransport stosowany w procesorach AMD od 2003 r. Następca FSB
dla platform Core i3, Core i5, Core i7, Itanium i Xeon. Łącze QuickPath zawiera
zintegrowany kontroler pamięci oraz ulepszone łącza komunikacyjne pomiędzy
elementami systemu, co znacznie zwiększa jej ogólną wydajność.



Magistrale procesorów

AMD HyperTransport - łącze typu Point-to-Point umożliwiające połączenie ze

sobą dwóch urządzeń. Sieć łączy HT wykorzystywana jest do szybkiej transmisji
danych z niskimi opóźnieniami. Łącze występuje w kilku wersjach o różnych
prędkościach:

• HT 1.0 – do 800 MHz – 12,8 GB/s

• HT 2.0 – do 1,4 GHz – 22,4 GB/s

• HT 3.0 – 2,6 GHz – 41,6 GB/s



Magistrale procesorów

Direct Media Interface (DMI) – magistrala opracowana przez Intela,
służąca do komunikacji pomiędzy mostkiem północnym a
południowym chipsetu. Magistrala DMI jest zmodyfikowaną wersją
PCI-E x4. Zadaniem DMI jest komunikacja z urządzeniami interfejsu
SATA lub portami PCI.



Technologie

Turbo Boost – technologia ta pozwala zwiększać częstotliwość
rdzenia lub rdeni ponad wartość nominalną, gdy komputer
potrzebuje wyższej mocy obliczeniowej (np. 2,4 GHz -> 3,2 GHz dla
procesorów jednordzeniowych).
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Technologie

Smart Cache – zarządza
pamięcią cache L3, którą
dzieli pomiędzy rdzenie
chcące w danej chwili z
niej korzystać. Jeżeli
istnieje taka potrzeba,
rdzeń może wykorzystać
cały obszar pamięci cache
L3.



Technologie

Hyper threading – wielowątkowość pojawiła się ponownie
w procesorach serii I. Oznacza to że każdy fizyczny rdzeń jest
widoczny w systemie jako dwa logiczne procesory.
W przypadku procesora czterordzeniowego daje to 8 logicznych
procesorów (wątków).



Technologie

GPU Intel – zintegrowano kontrolery pamięci RAM oraz PCI
Express. Ponadto w niektóre procesory Intela wbudowano
dodatkowo układ graficzny. Pozwala to korzystać z
podstawowych funkcji systemu operacyjnego bez montowania
dodatkowej karty graficznej.



Oznaczenia procesorów Intel i3, i5, i7

• K – odblokowany mnożnik procesora (można podkręcać)

• M – do urządzeń mobilnych

• T – wersja superoszczędna (TDP np. 45W)

• R – z układem graficznym do urządzeń stacjonarnych

• U – Ultra-low-power - ultraoszczędne zużycie energii

• G – zintegrowana karta graficzna

• F – wymaga karty graficznej

• X – najwyższa wydajność



Oznaczenia procesorów Intel i3, i5, i7

• I3 – rodzina procesorów
• 1 cyfra – generacja procesora
• 2 cyfra – model pod względem wydajności
• 3 cyfra – wydajność w serii
• T – układ bardzo oszczędny



Oznaczenia procesorów Intel i3, i5, i7


